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 Abstract 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur webbplatsen Newsmill påverkat det 

svenska debattklimatet på internet. Studien har genomförts genom att intervjua personer 

verksamma inom media. Bakgrunden till denna undersökning har varit att internet alltmer in-

tagit den roll papperstidningarna förut hade. Numera är det i debattforum på nätet de offent-

liga samtalen äger rum. Intervjuerna har genomförts med fyra personer med nära anknytning 

till den sortens publicistik som bedrivs av Newsmill. Intervjuerna är analyserade utifrån 

Pierre Lévys teorier om kollektiv intelligens, Joshua Cohens ideal för deliberativ demokrati 

och Denis McQuails definitioner av framing, som är en process av mediernas agenda setting. 

Resultaten visar att Newsmill uppfyllt syftet med att låta oetablerade skribenter nå ut med 

sina åsikter. Newsmill fungerar därmed som en kanal för åsikter som inte får plats på de stora 

mediernas debattsidor. Redaktionen har kunnat etablera en plats i den svenska mediesfären 

tack vare publicerade artiklar som fått spin-off effekt i större medier. Den snabba publicer-

ingstakten är till viss del inte till Newsmills fördel då sidan av intervjupersonerna kan uppl-

evas som överbelamrad med åsikter. 

Nyckelord: Newsmill, publicistik, redaktör, internet, samtalsdemokrati, kollektiv intelli-
gens. 
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1 Inledning och bakgrund 

Papperstidningen läses allt mindre (Hadenius & Weibull, 2005:91). På jorden så ökar 

antalet uppkopplade användare ständigt. I Sverige så har en relativt hög andel personer, två 

tredjedelar (67 procent) av samtliga svenskar i åldern 9-79 år en prenumeration på en 

dagstidning i hemmet. Jämfört med andelen som har en bredbandsanslutning i hemmet som 

är 72 procent. (Carlsson, 2008) Internet är numera en plats där media konsumeras, nyheter 

förmedlas och den allmänna debatten har sin plats. Vi lägger allt mer av vår vakna tid 

uppkopplade på nätet. Numera är vi ständigt i inloggade, genom datorn och internet 

konsumerar vi media och för våra diskussioner, och i en större utsträckning lever våra liv. När 

internet började få ökad spridning i svenska hem under andra hälften av 1990-talet så var en 

av de bärande idéerna för tidningshusen att internet skulle kunna utvecklas till en 

marknadsplats. Från början handlade det om att lägga ut hela papperstidningen först på 

förmiddagen, för att inte konkurrera med papperstidningen. (Hadenius & Weibull, 2005:115) 

När det kom att handla om nyheter och information på internet tillkom det vid sidan av de 

medier som skapat så kallade internetversioner en rad andra nyhetstjänster. Den amerikanska 

nyhetskanalen CNN startade 1997. I Örebro grundades en nätnyhetstjänst på svenska., en 

lokal internettidning kallad 24 timmar. Dessa satsningar gjordes eftersom att det fanns en 

stark tro till att nätet snart skulle ersätta de traditionella papperstidningarna. (Hadenius & 

Weibull, 2005:116) Det visade sig dock att tidningar eller tjänster som etablerat sig enbart på 

nätet snart fick problem och tvingades upphöra. Under tiden internet funnits har det i stort sett 

varit gratis för användarna. Försök med betaltjänster har visat sig alltför komplicerade för 

många företag och de har därmed kommit att vänja allmänheten vid att nätversionen varit 

gratis. (Hadenius & Weibull, 2005:117) Den hotbild som tidningarna ser är att producenter 

och konsumenter på internet kan mötas utan hjälp av professionella medieorganisationer som 

dagstidningar och tidskrifter. (Hadenius & Weibull, 2005:117) Ett av de första stegen 

somtagits mot en ny typ av inkomstbringande publicistik (se bilaga 1) i Sverige är den av 

Bonniers AB uppstartade webbplatsen Newsmill.   
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1.1 Newsmill 
Newsmill.se är en svensk webbplats för "nyhetskommentarer och debatt" (Newsmill, 2010- 
06-02). Newsmill är också ett aktiebolag som ägs av Bonniers AB, investeraren Proventus, 

samt två av webbplatsens redaktörer (se bilaga 1): PM Nilsson och Leo Lagercrantz. 

I redaktionen ingår även journalisten Karin Eder-Ekman. På hemsidan skriver de om 

tanken med Newsmill: De skriver att "mediemarknaden snabbt rör sig från papper till 

nätet, och från traditionell media till social media"(se bilaga 1). Enligt Newsmill-

redaktionen så kommer - om den nuvarande trenden håller i sig - "25 procent av all 

mediekonsumtion i västvärlden snart att produceras av allmänheten". (Newsmill, 

2010-06-02) Newsmills tanke är att locka personer att skriva om de "tre heta ämnen" 

som varje dag väljs ut av redaktörerna på webbplatsen. Om krönikan är välskriven så 

lockar redaktionen med att de kan göra skribenten hörd i de större medierna, som de 

har en nära kontakt med. (Newsmill, 2010-06-02) 

Newsmill vill vara en del av den sociala media-utveckling som skett på senare år där 
sidbesökarna är med och skapar innehållet. Sociala medier handlar om aktiviteter som 

kombinerar teknologi, social interaktion, och användargenererat innehåll. Ett antal kanaler 

som samspelar enligt en princip som kan förklaras alla-till-alla i ett digitalt nät. Kanalerna det 

handlar om som kan uppfylla kriterierna är bland annat blogg (se bilaga 1), Facebook, 

Twitter - ett mellanting mellan blogg och chatt, och Bambuser - videosändningar över 

internet. (Ström,  2010:11) 
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1.1.1 Web 2.0 

Newsmill vill vara en del av det nya internet där det ska vara lätt för användarna av en 
hemsida att vara interaktiva, att inte bara konsumera det innehåll som finns på sidan utan där 

de även är med och skapar innehållet själva. Från början fungerade webben för användarna 

som ett sätt att publicera sig likt de stora tidningarna gjorde med sina webbsatsningar. Web 

1.0 kännetecknas av statiska sidor, ramar där innehållet består av varsin html-sida, gästböcker 

och reklambanners i form av gif-knappar. Detta var det dominerande sättet att presentera 

hemsidor mellan 1994-2004 (Guldbrandsson, 2008:52). När det sedan kom att 

handla om webb 2.0 så började det handla om att utnyttja den interaktiva och sociala 

potentialen som kommunikation på internet kan erbjuda. Enligt Guldbrandsson (2008:52) så 

handlar Web 2.0 om att sajterna ska vara interaktiva så att användaren står för en del av 

innehållet vilket leder till kollektiv intelligens om, och endast om tillräckligt många 

användare hjälper till med innehållet. Detta är även Newsmills ambition när de i sitt arbete 

ständigt försöker knyta till sig nya skribenter men även på det sätt de försöker få användarna 

att göra sina åsikter hörda på sidan. 

1.1.2 Newsmills programförklaring 

Newsmill har som mål att få läsarna att själva delta med åsikter och krönikor som ska 
publiceras på webbplatsen. "Våra läsare vet mer än vi" lyder Newsmills slogan. (Newsmill, 

2010-06-02) På webbplatsen skriver även redaktionen att "I en extremt pluralistisk 

mediemarknad har välgrundad subjektivitet större trovärdighet än objektivitet, en åsikt som 

har autenticitet och grundas i egna erfarenheter är en bättre nyhet än nyheten 

själv."(Newsmill, 2010-06-02) Vidare håller man bloggare högt: "Bloggosfären har 

oåterkalligen decentraliserat och individualiserat opinionsbildningen" (Newsmill, 

2010-06- 02). Och för att sammanfatta vad deras arbete går ut på listar de upp ett an-

tal punkter som förklaring på hur redaktionen tänker: 
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- Newsmill är en sajt för nyhetskommentarer och debatt. Våra redaktörer bjuder varje 

dag in olika personer med exklusiv kunskap om dagens viktiga händelser. 

- Newsmill använder sig av ett nytt publicistiskt arbetssätt för att demokratisera och 

öppna upp redaktionen. Det innebär att vi i förväg publicerar de frågeställningar vi 

          letar insideskribenter till och bjuder in läsarna att omedelbart medverka. 

- Newsmill ser alla läsare som medarbetare. Våra läsare vet mer än vi och vi tror att en 

pluralistisk, bred och modig aktualitetsdebatt bäst garanterar en allsidig belysning av 

vår tid och vår värld. 

- Newsmill är ingen egen isolerad ö. Vi bejakar länkar till andra sajter och andra 

   bloggar och vi verkar för att våra skribenter ska synas i andra medier. 

- Newsmill är politiskt och religiöst obunden. Vi värnar demokratin och 
           yttrandefriheten och vill bidra till en rikare och roligare offentlighet. (Newsmill, 

            2010-06-02) 

1.1.3 Varför är Newsmill intressant? 
Newsmill är en intressant företeelse att studera på grund av sina nya metoder att arbeta med 

publicistik där läsarna skapar materialet. Redaktörerna hade, redan innan Newsmill startades upp, 

suttit på andra höga poster på stora tidningar. Tanken med Newsmill var att skapa en sida som var 

mer lättillgänglig, både för personer som ville skriva krönikor och för personer som ville 

kommentera, än vad som tidigare varit möjligt (Newsmill, 2010-06-02). 

Vem som helst får skriva på Newsmill. Redaktionen är dock särskilt intresserad av personer som 

har egna erfarenheter av de aktualiteter som de tar upp. De skribenter som kontaktas av  

redaktionen och uppmanas att skriva har alltid en egen koppling till ämnet. Om man vill skriva 

artiklar som ska publiceras på Newsmill så måste man vara medlem på sidan. Denna funktion 

infördes efter problem med artiklar skrivna av påhittade skribenter. De personer som skriver på 

Newsmill måste på något sätt också vara ”skribenter som har privata eller professionella 

erfarenheter” (Newsmill, 2010-06-02).
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1.1.4 Millningar 

På webbplatsen finns en form av opinionsmätningar, "millningar" som visar på vilka ämnen 
webbplatsens besökare tycker är mest intressanta att läsa och debattera om. Man deltar genom 

att klicka på fyra förvalda känsloyttringar. Detta är ett sätt för sidbesökarna att vara en del av 

en diskussion utan att de skriver någonting. Genom att klicka på ett av de fyra förvalda 

alternativen ger man en känsla för vad man tycker om en viss artikel. Dessa millningar 

fungerar även som en sorts barometer för Newsmills redaktörer så att de ser vilka ämnen som 

engagerar flest läsare. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

En anledning till att jag vill undersöka Newsmill är att jag läst om hur internet nu blivit det 

offentliga rum där samtalen förs på mer jämn demokratisk nivå än vad som tidigare varit 

möjligt. Även om internet domineras av kapitalstarka, kommersiella aktörer så fungerar det 

också som en fristad för en decentraliserad internationell kommunikation. (Gripsrud, 

2002:336) Newsmills tillvägagångssätt, där redaktionen efterfrågar allmänheten om deras 

expertkunskap är onekligen ett nyskapande sätt att bedriva publicistik på. Målet är att vara 

fanbärare för den nya typ av samtal där spelplanen är lika för alla (Newsmill, 2010-06-02). 

Det Newsmill eftersträvar är en webbplats där fler personer än tidigare kan delta och göra sig 

hörda i de demokratiska samtalen. Newsmill utgör härmed ett bra underlag för att undersöka 

hur det står till med den nya tidens demokratiska samtal. Det jag i min uppsats ska försöka 

reda ut är om Newsmill, en nätsida där läsarna är med och skapar innehållet, påverkat det 

svenska debattklimatet på internet. 

Har den fått någon egentlig betydelse i form av det demokratiska verktyg den säger sig vilja 

vara? Hur tycker personer i media, inklusive redaktörerna själva att sidan utvecklats så här 

långt, cirka två år in i projektet? Mina frågeställningar landar således i frågan: 

- Har projektet Newsmill förnyat och breddat det demokratiska samtalet på internet och i

så fall hur? 
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1.3 Teoretisk utgångspunkt 

För att förstå Newsmill som fenomen har jag valt att utgå från, i huvudsak, tre olika teoretiska 

resonemang. Dessa presenteras i den härefter följande texten. Dessa teorier har utformat un-

dersökningen både vid material-insamlingen och vid tolkningen av det insamlade 

materialet. 

Här redovisar jag vilka teorier jag utgått ifrån för att kunna besvara frågan om Newsmill gjort 

avtryck på den nya mediekartan. Den deliberativa demokratins främste idégivare är den tyske 

filosofen och sociologen Jürgen Habermas teorier tolkade av Jostein Gripsrud. Jag utgår dock 

i från Habermas-adepten Joshua Cohens teorier kring deliberativ demokrati, som även kallas 

samtalsdemokrati. Jag använder mig dessutom i mina frågeställningar av utgångspunkter 

kopplade till Pierre Levys teorier kring den kollektiva intelligensen. Den tredje teorin handlar 

om en process av mediernas agenda setting som kallas framing, som handlar om hur nyhets-

media tänker när de väljer hur ett ämne ska gestaltas i sin rapportering. Den fjärde är Lektor 

Kristoffer Holts analys av Newsmill och hur webbplatsen kan fungera som kontext för ett 

medborgerligt deltagande i det offentliga samtalet. 

1.4 Offentlighet och demokrati 

För att förklara vart någonstans den deliberativa demokratin kan uppstå så måste man ge en 

bakgrund till vad den offentliga sfären egentligen är, och vilken plats som kan tänkas ut-

göra spelplan för samtalsdemokratiska ideal. I det förmoderna samhället fanns på ena sidan 

den representativa offentligheten (tillfällen då makten "visades upp" men där besluten fatt-

ades bakom makthavarnas lykta dörrar). På andra sidan fanns de folkliga torgsammankom-

sterna för mannen på gatan (möten för de fattiga folklagren, utan inflytande på de här-

skandes beslut). Medierna skulle på den här tiden vara ett forum för det offentliga samtalet. 

Två processer utvecklades från slutet av 1800-talet och fram till 1960 som enligt Habermas 

pressade luften ur offentligheten. Å ena sidan hade staten i västvärlden blivit en stark stat 

som gjorde ingrepp i de privata områdena. Samtidigt såg sociala grupper utanför borgerska-

pet (arbetarrörelsens representanter i parlamenten) sig älva som representanter för en social 

klass och dess intressen, som var förankrade i den ekonomiska sfären. (Gripsrud, 2002:285-

293)                                                                 
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Detta gjorde att det blev en arena för stridigheter och kompromisser mellan icke-offentligt 

definierade intressen. Mer eller mindre allmänt accepterade kompromisser mellan makt och 

resurser fick vinna över idéerna om allmänviljan och det allmännas bästa. Kriterierna för 

offentlig tillgång hade förändrats. Denna offentlighetens förändring kan även kallas offent-

lighetens förfall. Samtidigt utvecklades medierna. Offentligheten, dess arenor och aktörer 

hade blivit mer som kommersiella företag. Tidigare hade mediernas primära syfte varit att 

upplysa och skapa opinion. 

Nu började medierna med tabloidiseringen, med det självklara syftet att tjäna pengar. Även 

om tabloidisering som fenomen inte var något nytt så stod det nu ännu mer klart. 

Offentligheten är nu inte längre ett rum där åsikter bildas, utan den har blivit ett rum där 

åsikter och makt, visas upp, efter att de formats i slutna rum. Medierna präglas inte längre 

av åsiktsbildning ut av publicitet, PR. Reklam som syftar till att skapa uppslutning kring 

redan formulerade politiska principer och förslag. Den så kallade refeodaliserade offent-

ligheten gör att både gränserna mellan staten och det privata området och mellan ekonomin 

och offentligheten suddas ut. Samma sak gäller också gränserna mellan intimitetsfären och 

offentligheten. Detta har kommit att kallas intimitetstyranniet - Politikers privatliv har blivit 

offentligt relevant. 

Detta utnyttjas av lobby- och pr-grupper som jobbar, utan allmänhetens kännedom, för att 

få till reportage med den rätta vinklingen för bästa effekt, en så kallad spin doctor är en per-

son som jobbar med detta; att skapa den rätta publiciteten. Habermas skrev förklarings-

modellen för hur den moderna offentligheten uppstod och i själva verket fungerar även i 

vår tid, den representativa offentligheten; där makten visas upp men beslutsprocesserna inte 

är öppna. (Gripsrud 2002:285-306) 

Offentligheten i det här fallet är ett rum eller en plats som är placerad i förhållande till andra 

rum. När medborgarna offentligt gör sin "stämma hörd" är det uppenbart något annat än när 

de talar på andra ställen, alltså i det privata. Offentlighetens roll eller funktion är att vara en 

där medborgarnas önskemål och åsikter kommer till uttryck genom utformade organ där - 

pressen - och "aggregationen" eller summan av dessa yttringar, som då utgör opinionen, ska 

vara riktgivande för regeringens beslut. Denna karta har alltså tre huvudområden: det 

privata, offentliga och regeringen eller staten. (Gripsrud, 2002:284) 
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Distinktionen mellan begreppen privat och offentligt är karaktäristiskt för det moderna 
samhället. Någon liknande motsvarighet fanns inte i förmoderna samhällen. I det feodala 

samhället hade grevarna, baronerna och andra medlemmar av adeln fått sin makt från 

gud, inte från folket, därför behövde han inte heller fråga dem till råds. 

Det innebar att inte heller adelsmännen behövde ta någon hänsyn till annat än sina egna 

idéer (och Kungens) när det gällde hur samhället skulle ordnas. Samhällsmakten var i det 

förmoderna samhället alltså som en pyramid. Längst ner fanns de livegna bönderna, som 

var helt utan rättigheter. (Gripsrud, 2002:284) 

1.4.1 Deliberativ demokrati 

En definition av samtalsdemokrati definierar John Elster (1998) som en process i ett "samtal 

där de som deltar pratar och därefter lyssnar på varandra i följande ordning innan de samlar 

sig för att göra ett kollektivt beslut" (Elster, 1998:8). Joshua Cohens definierande av deliber-

ativ demokrati är att det inte endast handlar om en politik som ska föras, utan att det är ett 

ramverk av sociala och institutionella arrangemang som:

                                                                    

         -   gör det möjligt för medborgare av ett samhälle att fritt samtal och resonera, genom 

att tillhandahålla fördelaktiga villkor for att kunna uttrycka, associera och delta, 

samtidigt som man försäkras om att man som medborgare blir behandlad som fri 

och jämbördig i en diskussion: och som 

-    knyter tillstånd till att utöva offentlig makt - och att utövningen i sig till offentligt 

resonemang, genom att etablera ett ramverk försäkra lyhördheten och trovärdigheten 

av den offentliga makten till den genom återkommande konkurrenskraftiga val, 

villkor för publicitet, lagstiftande tillsyn (Elster 1998:186). 

Om man sammanfattar andemeningen I budskapet så skall gemensamma beslut i samhället 
fattas som ett resultat av "free and public reasoning among equals". (Elster, 1998:8) 

Joshua Cohen (1997) utvecklade idealen som definierar en deliberativ demokrati, eller 

samtalsdemokrati. Joshua Cohens tanke var, för det första en rent formell bild av den 

ideala deliberativa demokratin, det vill säga en konkret modell för alla demokratiska 

institutioner. Den formella bilden av den ideala samtalsdemokratin har fem huvudrag: 
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- Att deltagarna är fria, i två bemärkelser: att de är bundna endast av förutsättningarna  och 

resultaten av överläggningarna och att de kan agera i enlighet med dessa resultat. 

 - Att diskussionen är baserad på förnuftsskäl. Deltagarna försöker att med förnuftiga 

   argument övertyga andra.      

 -  Deltagarna är både formellt och substantiellt jämlika. De är formellt jämlika på 

    så sätt att reglerna för överläggningen gäller lika för alla. 

 -  De är substantiellt jämlika eftersom de faktiskt existerande styrkeförhållandena och 

ekonomiska förhållandena inte ger någon för- eller nackdel i överläggningen.    

  -  Målet med överläggningarna ska vara att uppnå konsensus. Omröstningar är 

     tillåtna, men konsensus är som sagt målet. (Cohen, 1997) 

1.4.2 Kollektiv intelligens 

Franske filosofen Pierre Lévys teorier om den kollektiva intelligensen handlar om människan 

och datorn i symbios i det ständigt utbredande, kunskapsbaserade samhället. Lévy var en tidig 

visionär på området cyberkultur och förutspådde redan innan internet fick sitt genombrott 

saker som wikipedia och wikinomics (se bilaga 1). 

Lévy menade att det inte bara var nya möjligheter att lösa problem och utnyttja kunskapsresur-

ser som var viktiga, utan även att den nya teknologin möjliggjorde virtuella mötesplatser och 

ytor där vanliga människor skulle kunna göras delaktiga i demokratin på ett nytt sätt. (Lévy, 

1997:50) 
                                                                     

A real-time mechanism for direct democracy in cyberspace would allow  everyone to 

help develop and refine shared problems on a continuous basis, introduce new 

questions, construct new arguments, and formulate independent positions on a wide 

range of topics. (Lévy, 1997:65) 
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Lévy uppfattar datorisering av samhället som en del av en evolutionsprocess som leder oss 

"mot ett nytt medium för kommunikation, tanke och arbete for mänskliga samhällen". En-

ligt Lévy så är datorn, med sin tillhörande kommunikationsteknologi, skapare av en 

"nomadkultur" där "kognitiva, tillägg förvandlar våra intellektuella förmågor lika tydligt som 

mutationer hittills har fört fram vårt genetiska arv" (Lévy 1997:8). För att förklara det enklare 

menar Lévy att vi genom en så pass vanlig sak som stavningskontrollen i ett 

ordbehandlingsprogram direkt gör oss till perfekta stavare (Lévy 1997:8). Och enligt honom 

så är numera våra levnadskunskaper, skickligheter och förmågor i process på väg att värder-

as som den högsta källan till allt annat välstånd. (Levy 1997:9). 

Informationssamhället växer. Genom att vi lever en stor del av våra genom datorn och dess 

allt mer sofistikerade applikationer så menar Lévy att vår intelligens ökar när alla sitter och 

delar med sig av kunskap i en stor växande global by. Andelen personer som regelbundet 

använder internet ökar successivt, 2004 använde 65 procent av allmänheten nätet åtminstone 

någon per vecka (Hadenius & Weibull, 2005:433) Internet är en viktig drivkraft i det nya in-

formationssamhället och är i färd med att ersätta det gamla industrisamhället (Nordfors, 

Levin, 1999:7) De tjänster som erbjuds blir fler och alltmer sofistikerade, 

informationsvolymerna - eller den kollektiva intelligensen, om du så vill - växer ständigt. 

Detta innebär att teknikerna för att användarna ska kunna navigera sig genom detta 

informationsbrus i samma takt behöver förfinas. De sociala medier som Newsmill är en del av 

bygger i mångt och mycket på tanken om kollektiv intelligens. Lévy menade att internet 

skulle innebära en nästan outtömlig resurs för att förbättra demokratin när det blev tillgängligt 

för alla. Och att de grupper av människor som gör saker för egen förnöjsamhet, är snabba att 

lära in saker, håller löften, respekterar sig själv och andra är de som har de bästa förut-

sättningarna för att skapa den nya kollektiva intelligensen (Lévy 1997:8). 
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1.4.3 Agenda Setting - Framing 

Termen Agenda setting myntades av Maxwell McCombs 1972 (McCombs, 1972:36), för att 
beskriva ett fenomen som länge hade noterats och studerats i valkampanjsammanhang. 

Huvudtanken är att nyhetsmedia berättar för sina läsare vad de viktigaste ämnena för dagen 
är och det reflekteras i vad läsarna, allmänheten, uppfattar som de viktigaste frågorna 

(McQuail, 2005:378). Framing, en process av agenda setting, handlar, i journalistiska sam-

manhang, om att historier har getts mening genom att journalisterna refererar till något nyhets-

värde som sammankopplar en händelse med andra likadana. Medan detta är en vetskap som 

handlar om sunt förnuft så är det viktigt att använda termen med någorlunda precision, speci-

ellt när målet handlar om att studera möjliga effekter av nyhets-framing (McQuail, 2005:378). 

Om så är fallet, måste kontentan som studeras, jämföras med en annan persons referensramar. 

Framing är ett konsekvent sätt att beskriva kraften I en kommunicerande text. Framing hand-

lar om urval och detaljer, definierar problem, ger en diagnos för orsakerna, gör moraliska om-

dömen och föreslår motkurer mot det som beskrivs. (Entman, http://web.viu.ca/smolashn/im-

ages/framing.pdf, 2011-01-24).  

                           
1.5 Tidigare forskning 

Inte mycket forskning har gjorts kring Newsmill men Kristoffer Holt (2010) undersöker i sin 

analys hur man kan bedöma de deliberativa kvalitéerna hos nya sociala medier, och om det 

egentligen är fruktbart att utvärdera dem efter mallar? Mallar som härstammar från norm-

ativa utsagor om hur det offentliga medborgerliga samtalet borde se ut, för att kunna fungera 

som bas för demokratin. (Holt, 2010:1) Undersökningen Holt gjorde hade syftet att konkret-

isera den teoretiska diskussionen om hur internet påverkar det offentliga samtalet, och hur 

man kan undersöka detta. Med denna fråga undersöktes Newsmill och specifikt debatten om 

Piratpartiet inför EU-valet 2009. Kristoffer Holts utgångspunkt var: Vilka möjligheter eller 

hinder för ett demokratiskt samtal blir synliga i en analys av en specifik debatt, sedd utifrån 

omedelbara kontext som det sociala mediet utgör? 

Syftet var inte främst att visa på det faktum att debatten på Newsmill inte uppfyllde alla kriter-

ier för den ideala samtalssituationen så som de hade beskrivits av t ex Jürgen Habermas, utan 

det var att visa på den ökade förståelse som en analys av debatter i sociala medier får genom 

att sätta dem I relation till kontexten. 
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Holt studerar I sin analys Newsmill som "plats" för diskussionen, det vill säga hur konsum-

tionen och produktionen av texten såg ut (Holt, 2010:14). Kristoffer Holt kommer i sin analys 

fram till att millningen, som ges ett stort utrymme på sidan och som finns där för att läsarna 

ska kunna uttrycka känslor kring en fråga endast har ett underhållningsvärde och dessa 

känsloyttringar är ett "avsteg från ambitionen om ett upplyst rationellt samtal" (Holt, 2010:27). 

En annan problematik Holt fann hos Newsmill var kontinuiteten i diskussionen. Där teorier i 

artiklar om vilka skulle kunna tänkas rösta på Piratpartiet framfördes utan ifrågasättande av 

teorins utgångspunkter, artiklarna hade heller inga argument som stöder teorierna som i det 

här fallet handlade om vilka Piratpartiets väljare skulle kunna tänkas vara. I stället blir det 

enligt Holt tydligt att "de inlägg som skrivs/.../ blir till revirmarkeringar"(Holt, 2010:27). En 

ytterligare problematik fann Holt i att artiklarna förekom under skilda sammanhang i nyhets-

flödet på Newsmill. 

Trots att de på ett tydligt sätt utgjorde inlägg och repliker till varandra så hade de placerats un-

der olika rubriker ("Därför Piratpartiet", "Europa" och "Fildelning") och det blev därmed inte 

helt klart vad samtalet handlade om. För att ens kunna diskutera rationaliteten i artiklarna bor-

de alla inlägg handlat om en och samma, tydligt definierade frågeställning (Holt, 2010:27). 
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2 Metod och urval 

I detta kapitel redovisas vilken metod som jag valt och motiverar varför jag valt den. Jag 
redovisar också för min urvalsprocess, intervjupersoner, intervjuernas utformning och 

genomförande. 

2.1 Val av metod 

Den metod jag valt för att hitta svar på mina frågeställningar är den kvalitativa intervjun. Jag 
vill undersöka ett område som är relativt nytt och där lite kunskap och forskning ännu finns. 

Enligt Kvale (2007) är den kvalitativa intervjun en "viktig arena" när man undersöker på 

vilket sätt ett subjekt, i det här fallet mina intervjupersoner, upplever och förstår sin värld. 

(Kvale, 2007:9). Intervjun söker kvalitativ kunskap uttryckt i normalt språk. Den explor-

ativa intervjun siktar mot nyanserade upplevelser av olika aspekter av den intervjuades 

upplevda sammanhang (Kvale, 2007:11). 

2.2 Intervjuernas utformning och genomförande 

De intervjuer som gjorts är utformade genom en semistrukturerad intervjuguide, som utgjorde 

ramen för intervjuerna. De ursprungliga forskningsfrågorna har förankring i de intervjufrågor 

som ställs men det finns även med ett antal mer vardagliga och för intervjuerna mer lämpliga 

intervjufrågor kring Newsmill. Jag har under intervjuerna följt intervjuguidens struktur, men 

ämnat utrymme för ett mer diskuterande samtal när intervjupersonerna vidareutvecklat sina 

svar och kommit in på viktiga delfrågor. Intervjuernas längd har varit från tjugo minuter till 

en dryg timme och intervjuerna har skett över telefon och i redaktionsmiljö. Alla intervjuer 

har spelats in digitalt och transkriberats. Intervjusvaren har skrivits om från talsvar till mer 

bruklig text för läsbarhet. För vidare läsning finns intervjuguiden som bilaga. 
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Intervjuerna är som jag tidigare nämnt gjorda med personer som ett något sätt jobbar med 
journalistik eller kommunikation. Eftersom den tidigare forskningen på subjektet Newsmill är 

väldigt knapphändig så har den här uppsatsen byggts på kvalitativa intervjuer som utgår ifrån 

frågor ställda kring Newsmills verksamhet utifrån teorier jag använt mig av. De tre teorier jag 

byggt min forskning kring är Joshua Cohens definitioner av samtalsdemokrati och Pierre 

Lévys teorier kring kollektiv intelligens. Och teorier om framing som är en process i 

mediernas agenda setting. Jag har, genom min frågeställning så gått det går, försökt att ha 

utgångspunkt i dessa teorier. 

2.3 Urvalsprocessen 

Fenomenet med användargenererat innehåll vars ämnesval styrs av en redaktion är en ny 
företeelse i det svenska medieklimatet. Eftersom det fortfarande är en ny form av publicistik 

(se bilaga) så är det inte så många personer som kan ge en korrekt bild av hur projektet 

Newsmill fortskrider. Jag har valt ut fyra personer, exklusive Newsmill-redaktionen själva, 

som jag tror har kunskap om denna nya medieform. Deras yrkespositioner gör dem trovärdiga 

när det kommer till att kunna uttrycka åsikter om publicistik bedriven på andra sätt än tryckt 

papperspublikation. Jag har bett dem ge sin syn på Newsmill utifrån vissa frågeställningar om 

vilken inverkan Newsmill haft på samtals- och mediaklimatet i Sverige. 

2.4 Presentation av intervjupersoner 
Följande intervjupersoner deltog i undersökningen: 
 
         -   Sofia Mirjamsdotter - Journalist, skribent på bloggen "same same but different" 

              som handlar om mötet mellan gamla och nya medier. 

         -   Mats Olin - VD för nyhetsgranskande företaget "Second-Opinion", tidigare PR- 

             konsult och Pressekreterare i Regeringskansliet    

         -   Kristoffer Holt - Lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap ITM/MKV, 

             Sundsvall. Bedriver forskning som handlar både om medier och kommunikation ur 

             idé- och kulturhistoriska perspektiv samt om det offentliga samtalet i den digitala 

             tidsåldern.
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        -     Olle Lidbom - Medieanalytiker och skribent. Konsult inom tidskrifts- och 

dagstidningsindustrin. Driver Medieregistret.se. Även skribent på egna bloggen 

"vassa eggen". 

-     Karin Eder-Ekman - Journalist. Chefredaktör på Newsmill. Även chefredaktör på 

 tidskriften Bang mellan 2002 och 2008. 

De fem intervjuerna utgår i från en typ av enkät med frågor där jag både ställer frågor 

med anknytning till både samtalsdemokrati, den kollektiva intelligensen och processer av 

agenda setting (se bilaga 2). Jag under intervjuerna lämnat dem öppna, och ställt följd-

frågor för att kunna bredda diskussionen om samtalet krävt det. Jag har försökt att inte bli 

för abstrakt i min frågeställning utan frågorna har först och främst utformats så att det ska 

vara förståeliga för de läsare som inte har någon förkunskap om Newsmill. 

2.5 Metodkritik 

En svaghet med min undersökning är att mina intervjupersoner inte är oberoende. Och med 
intervjuer som metod innebär det att jag i mitt resultat endast kan dra slutsatser från vad mina 

intervjupersoner har sagt och vad deras subjektiva uppfattningar och upplevelser är. Efter-

som intervjupersoner jag valt ut är nyckelpersoner som har stor inblick i hur morgondagens 

journalistik bedrivs, är deras entusiasm inför den typ av deltagarpublicistik (se bilaga 1) som 

Newsmill driver sannolikt stor. Detta kan innebära att deras åsikter inte är representativa för 

andra yrkesverksamma journalister anser. 

Mitt syfte är dock inte att redovisa hela svenska journalistkårens inställning till Newsmill 

utan snarare att försöka reda ut vad dessa nyckelpersoner anser och tror om framtiden för den 

här formen av deltagarpublicistik i Sverige. De personer som valts att intervjuas har inte valts 

utifrån deras uttalade beundran inför Newsmill, utan för att de i hög grad har befattningar 

som gör att de på ett eller annat sätt är väl bekantade med webbplatsen Newsmill. En annan 

nackdel med att ha valt ut dessa personer är att de kan ha en viss partiskhet när det gäller 

Newsmill eftersom ett par av dem har eller har haft yrkespositioner inom Bonnierskoncernen, 

alternativt att de jobbar för en konkurrent, därför måste deras åsikter ses i ljuset av att de kan 

ha egna intressen i att uttrycka en viss åsikt. 
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2.6 Avgränsningar 

Vissa av frågorna som ställdes i intervjuerna togs inte med i resultatdelen. För att intervjuerna 
skulle bli så bra som möjligt diskuterades många aspekter av Newsmill med mina 

intervjupersoner. En av de frågor som exempelvis inte togs med i resultatdelen var hur 

Newsmill skulle jobba med att få en ännu bättre interaktiv sida. Frågor som rörde detta 

område utelämnades av självklara skäl i resultatdelen. 

Jag har valt bort en kvantitativ studie, dels för att mitt syfte inte är att påvisa en 
avsaknad av belagda fakta i de artiklar som skrivs på Newsmill, utan istället att undersöka 

dessa nyckelpersoners åsikter och subjektiva tankar kring ämnet. Resultaten från en 

intervjustudie är inte lika exakta, går inte att räkna på samma sätt som resultaten från 

exempelvis en enkät och lämnar mycket till mig som författare att tolka. Detta har jag sett 

som både en svaghet och en styrka hos den kvalitativa intervjumetoden. Att genom intervjuer 

få exakta svar är svårt, men å andra sidan lämnar det mer utrymme för att hitta nyanser och 

undertoner i svaren. Jag anser att jag i min kvalitativa intervjustudie har funnit resultat 

somingen annan metod kunnat ge mig. Personliga reflektioner och attityder har bidragit till 

ett samlat intryck av vad mina intervjupersoner har för bild av Newsmill. 

Ett alternativ eller komplement till intervjuer hade kunnat vara innehållsanalys, det vill säga 
analysera artiklar som skrivits på Newsmill. Detta tillvägagångssätt har jag dock valt bort, på 

grund av att jag anser att en sådan metod inte hade gett tillfredsställande svar på mina 

frågeställningar. Dessutom hade en analys av innehållet på Newsmill behövt ta ställning till 

samtalets demokratiska kvalitet - vilket i sin tur innebär att det är nödvändigt att tydligt 

definiera hur god kvalitet yttrar sig.        
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3 Resultat 
Resultatkapitlet är tematiskt strukturerat med undersökningens forskningsfrågor. Under olika 
rubriker presenteras frågorna med intervjupersonernas svar på de olika frågeställningarna. 

3.1 Hur Newsmill påverkat det svenska samtalsklimatet 
på nätet      
Att Newsmill haft påverkan på det svenska medieklimatet råder det ingen tvekan om enligt 
mina intervjupersoner. I hur stor omfattning det rör sig om är svårt att definiera men att de på 

snabb tid skaffade sig en unik position står klart. Kristoffer Holt menar att Newsmill lyckats 

med att öppna en ny kanal där det förut fanns ett tomrum: 

Det man kan säga är väl att de har ambitionen om att vara den här bryggan mellan bloggosfären 

och traditionella massmedier, och det kan man väl säga att de har öppnat en kanal för folk som 

inte hört till de etablerade skribenterna eller kulturpersonligheterna inom traditionell massme-

dia. (Kristoffer Holt) 

Även om Newsmill inte konkurrerat ut de etablerade debattsidorna som de hade somprovokat-

ivt mål i början, så menar Olle Lidbom att Newsmill fungerat som en sorts katalysator och 

breddare, att de fått in fler röster i det offentliga samtalet och fått in fler åsikter, och att de där 

haft stor påverkan. 

När det då handlar om det verkligen tillkommit nya röster till den offentliga debatten i och 
med Newsmills hjälp så säger Sofia Mirjamsdotter också att det går att se Newsmill som en 

förlängning av bloggvärlden. Eftersom att "de som läser och skriver på Newsmill är 

internetaktiva personer som både skriver och läser mycket bloggar (se bilaga 1)". Enligt 

henne har breddningen av nya röster i det offentliga samtalet ökat i och med att Newsmill 

genom sitt samarbete med Dagens Nyheter på internet och TV4 erbjuder sina skribenter en 

plats i de större medierna. Newsmill vill ha initierade skribenter som har ett inifrånperspekt-

iv, enligt chefredaktören Karin Eder-Ekman. Och eftersom de varje dag letar efter folk med 

provokativa åsikter så har det enligt Olle Lidbom gett plats åt en grupp skribenter som förr 

"legat mitt emellan DN- debatt och blogg". 
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Enligt honom har dessa personer förut inte varit intressanta nog för de riktiga debattsidorna 

men att de genom Newsmill fått en portal att synas genom. När det handlar om ett nytt medi-

um som Newsmill representerar och vilken inverkan mediet har haft så måste man göra 

skillnad på det mediets möjligheter och det faktiska resultatet, säger Kristoffer Holt. "Om de-

batten blir mångfacetterad eller inte, det beror ju helt och håller på dem som väljer att delta, 

och hur de väljer att delta". Enligt honom är det möjligtvis så att det vanliga snacket, folk 

emellan, har flyttat ut på nätet och syns på ett lite annat sätt än tidigare". Det är inte säkert att 

alla får lika mycket uppmärksamhet genom en text på Newsmill bara för att man använder 

den möjligheten. Enligt Kristoffer Holt så hamnar debatten på Newsmill ur samtalsdemokrat-

iskt synvinkel "på en väldigt låg nivå". Newsmill har dock, enligt honom haft inverkan på den 

svenska mediasfären genom sitt sätt att driva upp nyhetstempot genom att publicera debatter i 

en snabbare takt än vad de traditionella medierna gör. Om man tittar på Newsmill ur ett 

samtaldemokratiskt perspektiv så handlar det ju även om att alla de kommentarer som görs på 

sidan är en del av innehållet. Här säger Kristoffer Holt att webbplatsen ger uttryck för att de-

battnivån varken är särskilt hög eller särskilt tolerant, och heller inte upplysande. Mats Olin 

tror också att Newsmill breddat spektrumet av debattörer och han säger att nätpublikationer 

har en annan insikt om vad deras läsare vill ha en vanlig tidning har genom att de ser vad folk 

klickar på. Och det handlar om avvägningar när man väljer skribenter. 

Ska man maximera sin trafik och vara annonsberoende finns alltid en frestelse att ta 

den mest publika vägen. Vad ska vi optimera? Ska vi optimera kvalitet och insikterna 

som är en form av kvantitativa begrepp eller ska vi maximera antalet läsare? Den kon-

flikten står säkert redaktionen inför dagligen. (Mats Olin) 

Newsmill letar inte efter tyckare. Redaktionen går efter "autenticitetsregeln" när de väljer 
skribenter. Enligt chefredaktör Karin Eder-Ekman vill de ha skribenter som har ett 

inifrånperspektiv - läsare med egna erfarenheter av ett ämne. Ur det perspektivet så är 

det självklart att vem som helst inte kan skriva på Newsmill. Karin Eder-Ekman benäm-

ner Newsmill som en hybridform: en traditionell, redaktörsdriven debattsida men 

skillnaden är att de har fyra redaktionella toppar om dagen som i sin tur genererar en 

massa kommentarer, som vem som helst kan svara på. Detta skapar ett snabbare nyhet-

stempo. Hon ser heller inte att de någon riktig konkurrens i Sverige. 
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3.2 Nyhetsurvalet: Om Newsmill har lyckats få upp saker på 
      agendan 

Alla intervjupersoner anser att Newsmill varit först med ämnen som sedan tagit fart i de större 

medierna. Kristoffer Holt menar att här ligger Newsmills styrka, och det här även går att ap-

plicera teorin om den kollektiva intelligensen. Tanken om att läsarna är producenter av och en 

resurs har fungerat vid vissa tillfällen. "Till exempel på konflikten kring Gaza har de kunnat 

få in en mängd olika perspektiv". Kristoffer Holt säger dock att Newsmill, trots en möjlighet 

till en stor armé av skribenter som de kan uppbåda vid olika tillfällen för att få in mer initi-

erade åsikter, fortfarande är en typ av "bihang till de stora medierna". 

Newsmill finns endast som nätpublikation. Och enligt Olle Lidbom så måste de ha en annan 

nyhetsvärdering, eftersom deras läsare i betydligt högre grad finns på nätet så att då måste 

de hitta frågor som engagerar folk på nätet. 

Det viktigaste för Newsmill är att det som de publicerar blir läst, länkat till, och debatterat. Att 
deras material skapar mycket sidvisningar, de jobbar efter en annan logik. (Olle Lidbom) 

Detta understryks också av Karin Eder-Ekman som säger att alla nyheter inte lämpar sig för 

Newsmill. Nyhetsvärderingen sker när redaktionen på morgonmötet, gått igenom vad andra 

medier - både svenska och utländska - haft på sina agendor på morgonen. Därefter diskuter-

ar de vad som kan tänkas passa på Newsmill. Redaktionen gör även subjektiva 

bedömningar och går mycket på magkänsla och den samlade erfarenheten hos redaktörerna, 

enligt Karin Eder- Ekman 

3.3 Om Newsmills trovärdighet 

När det handlar om Newsmills trovärdighet säger Sofia Mirjamsdotter att hon saknat den 
totala transparensen från redaktionen, hon står bakom vad Newsmill försöker åstadkomma 

men tycker att redaktionen kunde kommunicerat en del beslut på bättre sätt. 
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En del publiceringar som Newsmill gjort och sedan dragit tillbaka utan ordentliga förklaringar 
har sänkt sajtens trovärdighet, om de öppet hade tagit diskussionen kring dem hade de sluppit 

negativ uppmärksamhet. (Sofia Mirjamsdotter) 

I jämförelse med andra liknande produkter så har Newsmill ändå hög trovärdighet, enligt 
Mats Olin som menar att man som läsare ska läsa alla texter på nätet med ett kritiskt öga. Han 

nämner debatten som skedde kring Anna Anka som sades ha skrivit en uppmärksammad 

artikel på Newsmill den 16:e september 2009 (Anka, 2009-09-16). 

Detta visade sig sedan var en intervju gjord med Anna Anka som sedan transkriberats av Leo 

Lagercrantz, en av redaktörerna. Detta blev en kontroversiell fråga i medierna under någon 

vecka men som därefter inte fick något efterspel. Mats Olin menar att det tidigare hade blivit 

ramaskri kring en sådan här händelse med en produkt kopplad till en stor koncern som Bon-

niers och Dagens Nyheter. 

Newsmill har cirka 4000 personer som skrivit artiklar för dem. Och med så många skribenter 

menar intervjupersonerna att kvaliteten blir väldigt varierande. Karin Eder-Ekman refererar 

till skribenterna som medarbetare. Det är också givet att med ett sådant stort antal skribenter 

så kan inte alla sitta på samma förtroendekapital. Enligt Kristoffer Holt beror trovärdigheten 

helt på artikeln, och vem det är som skrivit den. Han anser också att Newsmill får utstå en 

hårdare granskning än vad en tidning som till exempel Dagens Nyheter får vara med om. 

Och att man som läsare också ska vara extra uppmärksam och kolla fakta noggrannare på 

Newsmill än om man läser en vanlig tidning. 

3.4 Vad Newsmill erbjuder som traditionella medier och 
      vanliga bloggar saknar 

Intervjupersonerna nämner alla att det är chansen till uppmärksamhet på ett sätt som egen 
blogg inte kan göra som ger Newsmill sitt värde. Kristoffer Holt säger att attraktionsvärdet 

ligger i att som okänd skribent få hamna bredvid en namnkunnig artikelförfattare fungerar 

som Newsmill konkurrensfördel. Enligt Olle Lidbom så är Newsmill bättre på att vinkla upp 

debattinlägg och skickligare på att få sina debatter att synas än konkurrenterna. Han jämför 

med Dagens Nyheter där en text väldigt snabbt hamnar långt ner på sajten. 
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Newsmill gör också, enligt Lidbom att skribenten får "chans att glida på Newsmills var-

umärke", och att skribenten i och med det direkt får validitet på en semiprofessionell nivå. 

Kristoffer Holt nämner även "löftet om att kanske hamna i, och bli en del av de riktiga, 

fina medierna" som en ytterligare aspekt som höjer Newsmills attraktionsvärde för en per-

son som har som ambition att bli publicerad. Karin Eder-Ekman säger att de som publicer-

ar sig på Newsmill gör detta i ett sammanhang där det förmodligen finns ett flertal andra 

personer som är engagerade i samma ämne, som kommer att svara, som kommer att läsa 

din text. 

3.5 Newsmill-formatet som framtidens typ av deltagar- 
      publicistik 

Kristoffer Holt benämner Newsmill som ett nutids-format. Han tror även att Newsmill 

kommer att få efterföljare men att det finns ett begränsat utrymme för typen av media som 

Newsmill representerar. Holt menar att om fler webbplatser av Newsmills typ tillkommer så 

tenderar det att likna bloggvärlden med en myriad av liknande forum, och att då effekten 

skulle försvinna. Sofia Mirjamsdotter anser att fler företag, som Bonniers i detta fall, behöver 

prova upplägg av den här typen, hon ser också att produkten Newsmill, för en ännu högre 

verkningsgrad skulle behöva jobba med att samverka bättre med övriga Bonnier- 

publikationer. Olle Lidbom är likt Holt inne på att den form av interaktivitet Newsmill står för 

är ett bra upplägg men att de skulle det inte finns plats för fler aktörer, "positionen som 

Newsmill har är ganska svår att kopiera". Mats Olin ser att Newsmill hittat en "väg mellan 

den mest populistiska debatten och den mer nischade fackorienterade debatten", något Olle 

Lidbom håller med om är att Newsmill skaffat sig en egen position "jag tror man kan lära 

sig ur ett samtalsdemokratiskt perspektiv att de har sett att det finns ett behov, dels att 

uttrycka åsikter och att konsumera åsikter, där har de fungerat som en sorts enande platt-

form för det". 
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Intervjupersonerna återkommer till Newsmill-formatet som ett nutidsformat. Mats Olin tror 
att den variant av publicistisk Newsmill arbetar med - både affärsmodellen och modellen att 

interagera med debattörer och alla läsare - kommer att utvecklas mycket, samtidigt menar han 

att det i framtiden kommer att bli ännu mer viktigt med att artiklar och redaktionsarbete får en 

större transparens och att man ser vem som verkligen är avsändaren. Kristoffer Holt menar att 

Newsmill skaffat sig en plattform men att de, precis som andra tidningar, måste jobba för att 

ha uppmärksamhet och de ständigt måste vara intressanta med en hög "click-through traffic" 

(se bilaga 1). 

                                                                                                                                             
3.6 Ett bredare spektrum av skribenter 

Intervjupersonerna svarar alla att spektrumet av skribenter ökat i och med att Newsmill gjort 
sitt intåg på den svenska media-arenan. För Newsmill handlar det då om att ständigt knyta till 

sig nya skribenter som kan leverera åsikter från platser och positioner i samhället som förut 

inte kunnat göra sig hörda i den samhällsdebatten. Som om fler röster tillkommit i debatten, 

får man då ännu fler att höras? 

Olle Lidbom säger att ett debattforum måste spegla sin spelplan och att Newsmills 

representation av samhällssnittet än så länge är skev, han saknar både gamla personer och 

invandrare på Newsmill. Skribenterna på Newsmill representerar dock personer som är 

internetaktiva och att det då blir svårare att ta in folk med åsikter som inte passar den tänkta 

målgruppen. Om Newsmill skulle vilja bredda sin spelplan så menar Olle Lidbom att de mer 

aktivt skulle söka upp frågeställningar som ännu inte belysts. Detta är även Mats Olin inne på, 

han säger att en utvecklingsriktning skulle vara att nischa debatten på specialämnen så att 

diskussionen ska kunna bli både djupare och bättre. Då har man fortfarande nivån som är lite 

ytligare och mer publik och populistisk. För att sedan kombinera det med mer nischade ämnen. 

Detta menar Mats Olin skulle göra att fler röster och ämnen skulle kunna höras i samhällsde-

batten. Kristoffer Holt säger att det som får folk att skriva på Newsmill, är lockelsen om att bli 

berömd, lockelsen att få umgås med de fina. Han menar att redaktionen också lyckats bra med 

att sälja in den tanken. Men, menar han, medför detta att debatten till viss del redan styrs av 

den redan etablerade hierarkin. 
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En större interaktion med andra social nätplattformar som exempelvis Twitter, menar Sofia 

Mirjamsdotter skulle kunna medföra att Newsmill kunde hitta ännu fler skribenter, hon anser 

att Newsmill redaktionen till stor del håller till på den egna webbplatsen och därför missar 

möjligheter till att plocka upp nya skribenter. Redaktionchefen Karin Eder-Ekman säger att de 

ständigt jobbar med att få in nya texter och expertkunskap och att ha ett brett kontaktnät men 

att de inte "kvoterar in saker som en vanlig nyhetstidning möjligtvis skulle göra". "Dock 

kanske man kan säga att vi har ett könskvoterat tänk på vår "topp tre", där vi försöker ha en 

könsbalanserad mix, de flesta experter är ju vita män i femtioplusåldern /.../ Vi skulle inte ha 

några problem med att fylla vår redaktionella topp varje dag med texter från den sortens per-

soner". Hon säger att balansgången är svår, till exempel så kan de publicera en artikel av ex-

empelvis en Sverigedemokrat om det är något som är skrivet med en intressant vinkel. "Vi vill 

ha en pluralistisk debatt men vi har skärpt det redaktionella ansvaret", säger Karin Eder-Ek-

man. 

3.7 Kritik, om Bonniers makt 

Newsmill har inte varit fria från kritik i och med sitt sätt att bedriva publicistik. Bland annat 

skrev journalisten Dan Josefsson i Aftonbladet att Newsmill var en PR-byrå för företaget 

Bonniers som tänkte sig att använda Newsmill som ett sätt att "tygla bloggosfären". 

Josefsson menade att redaktionens styrning av agendan genom "dagens ämnen" och de 

sponsrade seminarierna var odemokratiska aspekter av Newsmill. (Josefsson 2008-09-05) 

Ali Esbati skrev, även det i Aftonbladet, att Newsmill inte stod för någon allmän utvidgning 

av det offentliga rummet. Och att Newsmills enda gärning var att syssla med sensationslys-

ten opinionsproduktion. (Esbati, 2009-11-12) Mats Bergstrand, före detta debatt-redaktör på 

DN-debatt, hävdade att Newsmill sysslar med "barfotajournalistik/.../medborgarjournal-

istiken som Newsmill är ett exempel på är ett hot mot den professionella journalistiken och 

därmed också indirekt mot den representativa demokratin". Bergstrands menade att genom 

att få personer att skriva artiklar utan betalning, skulle detta generera i dålig journalistik 

som på sikt hotar den professionella journalistiken, vilket, enligt Bergstrand riskerar att 

utarma det offentliga samtalet istället för att stärka det. (Bergstrand, 2008-09-09) 
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Intervjupersonerna har skiftande åsikter angående Newsmills idé med egna bloggar knutna 
till webbplatsen och i förlängningen - Bonniers vilja att ta kontroll över bloggosfären. Olle 

Lidbom menar att detta skulle vara omöjligt eftersom bloggar är en "egen materia". Enligt 

honom har det alltid funnits, och finns, många ställen på nätet där bloggare samlas för att 

hitta varandra och som fungerar som hubbar och startpunkter för olika diskussioner, och 

att det skulle vara värre att Bonniers gör det ser han som bakåtsträvande vänsterpropa-

ganda. Mats anser att det alltid varit Bonniers tradition att utveckla affärer och att de vill 

tjäna pengar. Pratet om att tygla bloggosfären kallar han "konspirationsteoretiskt". Kristof-

fer Holt menar dock att det finns en substans i kritiken emot Newsmill. Han vill dock inte 

gå så långt i sin kritik att han kallar den en fara för demokratin. 

Jag tror det finns utrymme för både och. Men det finns en poäng i att det finns en risk att nivån 
sänks. I och med att tonläget ändras och de inför en mer känslomässig folklig debatt-ton, så tror 

jag också att där finns några rotade demokratiska aspekter som kan vara - alltså det behärskade 

det genomtänkta, det lite mer strikt förnuftsmässiga resonemanget eventuellt - kan stryka på 

foten till förmån för den som skriker högst. (Kristoffer Holt) 

3.8 Balansgång mellan publicistisk integritet och 

      inkomstbehov 

En funktion som Newsmill-redaktionen tillhandahåller och som även är den stora 
inkomstkällan, är de som kallade "sponsrade seminarierna". Detta innebär en möjlighet för 

olika aktörer att starta debatter om specifika ämnen, på samma sätt som alla medlemmar kan 

göra i "Öppet forum" - med den skillnaden att de sponsrade seminarierna placeras på en 

attraktiv plats på sidan, högt upp i flödet under "senast" på förstasidan, under en 

överenskommen tidsperiod. 

Sofia Mirjamsdotter säger att modellen är ett ärligt sätt att vara tydlig med att en aktör betalat 

för sin plats på sidan och att företag som köper redaktionellt utrymme ändå hade ju kunnat 

skriva och publicera debattartiklar utan att betala för det. Kristoffer Holt menar att debatten i 

de "sponsrade debatterna" håller en bättre nivå än andra inslag som finns på webbplatsen. 

Detta beror, enligt Kristoffer Holt, på två saker: att någon sätter fokus på en specificerad 

fråga och att redaktionen sedan bjuder in folk som kan tänkas ha något att säga om just den 

frågan. att man från början anknyter till ett akademiskt sätt att resonera. 
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Då höjs nivån på debatten, och folk som är med i debatten har faktiskt något att tillföra. Jäm-

fört med andra typer av debatter på Newsmill så är det personer som inte kan någonting som 

ändå vill vara med och tycka. Och där blir kvalitén sämre, säger Kristoffer Holt. 

För att kunna få upp sin diskussion i de sponsrade debatterna måste det finnas kapital, för en 
privatperson blir det svårt att kunna betala vad som krävs. Detta gör att vem som helst inte 

kan få samma uppmärksamhet för en artikel på Newsmill. Kristoffer Holt håller med om detta 

"Ja, problemet med det är ju att alla inte har råd att betala för det, så att det finns ju en 

ojämlikhet där. Men själva poängen är ju inte fel". Olle Lidbom säger att även om det är ett 

nytt sätt att bedriva journalistik på, så anser han att Newsmill är tydliga med att visa läsaren 

vad som är sponsrat material. 

Enligt Olle Lidbom begår tidningar som Aftonbladet och Expressen "betydligt grövre över-

tramp när det gäller skillnaden mellan betalt och redaktionellt innehåll." Kristoffer Holt förk-

larar fördelen med det "sponsrade seminariet" som att det som koncept har en fördel genom att 

det blir "koncentrerad fokusering på en specifik sak som någon vill ha belyst, detta gör att det 

blir en ganska avancerad debatt". Mats Olin säger att han i de sponsrade debatterna sett både 

en hög kvalitet men även krystat tyckande. Han tror även att läsare numera accepterat att 

företag som Newsmill måste pröva nya intäktsmodeller, och även om det inte står explicit på 

webbplatsen så ska man inte underskatta läsarnas förmåga att uppfatta vad betalt för och vad 

som inte är det, enligt Mats Olin.

Redaktionschef Karin Eder-Ekman är nöjd med de sponsrade seminarierna som hon kallar en 

"framgångsaga". Kritiken om köpt annonsplats har kommit på skam eftersom redaktionen, 

enligt Karin Eder-Ekman, varit transparenta i sitt arbete och tydligt skrivit vilken aktör det är 

som betalat för utrymmet. Mats Olin pratar också om hur viktigt det är med transparens för 

ett öretag som Newsmill, och han anser att de skulle kunna bli ännu bättre med att vara trans-

parenta i sitt arbete. 
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3.9 Kända skribenter - en del av underhållningen 
Intervjupersonerna ser det som att det är Newsmills sätt att dra läsartrafik när de ber kändisar 
skriva om ämnen som kan ligga utanför deras eget expertområde. Om redaktionen får 

kändisar att skriva, då höjer det attraktionsvärdet, sen kan det bli både lustigt och olustigt om 

man låter folk skriva om ämnen de inte är insatta i, säger Kristoffer Holt. Enligt Holt kan det 

vara både och, "det beror ju på vem som gör det och hur de väljer att göra det". Sofia 

Mirjamsdotter anser att kändisartiklarna ligger på gränsen till underhållning. Olle Lidbom 

menar att om en känd person skriver om någonting oväntat provokativt så blir det en 

"explosiv cocktail". Det är en del av underhållningen, trovärdigheten är ändå rätt låg, menar 

han. 

Mats Olin säger att man som redaktör kan frestas av att ta in kända personers åsikter 

eftersom de kan ha en viss ställning eller ett ansvar i en fråga, men, säger han "man måste ha 

omdöme att kunna se innehållet före avsändaren". Olle Lidbom säger att de ska till mycket 

till innan Newsmills trovärdighet sjunker till botten

           Det är en del av underhållningen, trovärdigheten är ändå rätt låg. Det är ju en debattsajt så att 

åsikternas trovärdighet faller ju alltid tillbaks på debattören. Trovärdigheten är låg som det är, 

och det ska till betydligt sämre inlägg än Ulveaus mot Islam innan det slår tillbaka mot News-

mill, jag kan tänka mig rasistiska inlägg. Kanske att Carolina Klûft kommer ut som 

Sverigedemokrat, att det kanske skulle skada Newsmill, annars tror jag att det går att skriva av 

på underhållningskontot. (Olle Lidbom) 

3.10 Betalda åsikter 

Intervjupersonerna, inklusive redaktionchefen Karin Eder-Ekman själv, anser att de 
"sponsrade seminarierna" har varit ett av de mest lyckade inslagen på Newsmill sett till hur 

debatten sett ut i kommentarsfälten. Dock finns det alltid en problematik i att endast vissa kan 

få upp sina åsikter på en plats där det kostar mycket pengar att få bli publicerad på. 

Kristoffer Holt menar att det är ett problem men att det går att se från en annan vinkel. 

                                                                  

 

                                                                        26

                                                                     



"Det finns ju ett problem där, det kommer man inte ifrån, men däremot så blir ju resultatet 

väldigt lyckat. Och sen är det i princip öppet för alla. Det är ju inte så att det sker en diskrimi-

nering, alla får ju lov att starta ett seminarium men det kostar ju pengar. Och det kan man ju 

jämföra med etableringsfriheten till exempel, vem som helst får ju lov att starta en tidning 

men alla har ju inte råd", säger Kristoffer Holt. Mats Olin säger att detta inte är någon fara så 

länge man är tydlig med det. "Är du tydlig med vad som är betalt för och vad som inte är det 

så kan du få respekt från läsarna, det är inte någon stor grej, och jag är övertygad om att 

Newsmill har kritiska läsare". Är man inte transparent får man ta väldigt mycket skäll, enligt 

Mats Olin. Olle Lidbom säger att glidningen mellan annons och redaktionellt görs betydligt 

värre på andra ställen. Han menar dock också är det är klart att det påverkar trovärdigheten. 

Men att det ska till betydligt grövre saker för att det ska påverka Newsmills trovärdighet som 

ändå är rätt låg från början. Karin Eder-Ekman säger att det är viktigt att de hela tiden tänker 

på trovärdigheten. Och hon berättar om hur hon som redaktör varit med och styrt innehållet. 

          Det är viktigt att vi i vårt arbete är transparenta hela tiden. Att vi förklarar hur vårt arbete går 

till, hela tiden. Vi blir ju bombarderade av PR-folk med texter och 90 procent av det som 

kommer från det hållet kommer ju inte upp på sidan. När det handlar om agenda settingen så 

gjorde jag ett val att ta med ett kapitel av Ebba Witt-Brattströms nya bok eftersom jag tyckte att 

feministfrågen dött ut på sistone. Då publicerade jag ett kapitel ur hennes bok och belyste det på 

sidan och då har ju jag skapat gratis PR för hennes bok men det gjorde jag eftersom jag tycker 

frågan är viktig (Karin Eder-Ekman) 

3.11 Åsiktsfrihet och modering 

Intervjupersonerna har olika åsikter när det kommer till hur modereringen av kommentarer 
ska skötas på en webbplats som Newsmill där vem som helst kunde kommentera artiklar 

innan man ändrade reglerna så att man nu måste registrera sig på webbplatsen för att kunna 

kommentera. Sofia Mirjamsdotter anser att kommentarsmoderering på alla webbplatser ska 

göras mycket varsamt men tycker också att Newsmill-redaktionen kunde vara bättre på att 

främja det goda samtalet genom att vara mer aktiva och delta i kommentarerna och att lyfta 

fram det konstruktiva kommenterandet så att nivån inte sjunker alltför lågt. Kristoffer Holt 

säger att Newsmill inte riktigt hittat vilken väg de ska ta när det gäller modereringen. 
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Han anser, till skillnad från Sofia Mirjamsdotter att det är bra att redaktörerna inte är så 

synliga på webbplatsen eftersom det då skulle börja handla om att redaktören satte för my-

cket egen prägel på Newsmill. Olle Lidbom menar att Newsmill är tydliga i sin policy men 

att det alltid blir glidningar hur folk tolkar saker. 

Om man vill ha en bra diskussion så måste man sätta upp en tydlig specifikation kring vilket 

diskussionsklimat man vill ha. Sätta upp en policy för hur man ska diskutera, och de som inte 

följer den policyn, då får man ta bort dem. Det viktiga är ju att det är tydligt för användaren 

          redan från början vad som gäller. Det är ju fortfarande så att det är Newsmills debattforum. 

         Vill man diskutera på andra villkor än deras får man gå någon annanstans. Det finns inget 

självändamål i att man får säga vad som helst bara för att det är internet. (Olle Lidbom) 

3.12 Etablerade tyckare 

Intervjupersonerna är samstämmiga i åsikten att Newsmill lyckats med sitt mål att etablera sig 

som katalysator för samtal i media. Dock med vissa förbehåll, Sofia Mirjamsdotter säger att 

hon trodde Newsmill skulle ägnat sig åt mer journalistiskt innehåll istället för rent tyckande. 

Olin anser att de skapat sig en plats på nätet som ett ställe där man kan hitta nya åsikter men 

att sidan blivit mer populistisk än vad han först trodde. Olle Lidbom tycker att Newsmill 

överträffat hans förväntningar och han trodde även att de skulle få det mycket tuffare att ta 

rollen som en katalysator för diskussion. Och Newsmill har, enligt Lidbom varit framgångs-

rika med att hitta personer som tycker provocerande saker. Karin Eder-Ekman säger att deras 

arbete överträffat hennes och redaktionens förväntningar. 

           Jag är förbluffad över hur snabbt vi fick stort genombrott. Och vi blir bättre och bättre, vårt 
arbete är volatilt. Vi har usla veckor och vi har bra veckor. Men jag är stolt över vad vi lyckades 

åstadkomma publicistiskt när det handlade om exempelvis Iran. Och Palestina-frågan, där fick 

vi visserligen inte in alla skribenter vi ville ha men vi fick ändå till en bra debatt. (Karin Eder-

Ekman) 
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3.13 Förbättringar att göra 

Olle Lidbom anser att Newsmill ur ett publicistiskt perspektiv skulle få en högre trovärdighet 

genom att vara mer effektiva och kräsna när de letar debattörer. Karin Eder-Ekman själv säger 

att det är kontinuerligt jobb för redaktionen med att hålla "tonalitet". Sofia Mirjamsdotter 

saknar mer aktivitet från redaktörerna. Enligt Mats Olin skulle det vara intressant att hitta en 

form där alla de texter som publiceras skulle kunna samlas upp på ett bättre sätt. 

När man pratar om kollektiv intelligens, och deras slogan "våra läsare vet mer än vi vet". Det är 

en bra formulering. Hur byggs då kunskapen upp över tiden? För det blir ändå väldigt flyktigt, 

det flashar förbi, sen är det borta. Jag skulle vilja kunna ackumulera mer. Så att man bygger upp 

en bank av kunskap. Det där är ju inte så lätt, men det tycker jag skulle vara spännande för dem 

att tänka på. Då kan man bli mycket mer värdefull för olika expertnätverk. Man det är ju vägval 

man gör, ska man vara jättebred och publik och populistisk. Eller ska man vara nischad? (Mats 

Olin). 

                                                                     

3.14 Nyskapande teknik, millningarnas funktion 

Newsmill använder en funktion som kallas för "millning" och innebär att besökare på sidan 
kan visa hur man känslomässigt reagerar på olika ämnen efter att ha läst en artikel. Detta gör 

man genom att rösta på ett av de fyra alternativen: "arg", "uttråkad", "nyfiken" och "glad". 

Varje alternativ har en egen färg och ovanför dessa syns bubblor i olika storlekar som visu-

aliserar antalet röster på de olika alternativen. Millningen är öppen för alla (medlemskap är 

alltså inte nödvändigt för att få delta i denna typ av omröstning), och när en läsare klickar på 

något av alternativen räknas totalställningen om och bubblorna ändrar storlek. Millningen är 

på detta sätt en möjlighet att delta i debatten, genom att uttrycka sina känslor inför ett ämne, 

utan att behöva skriva något själv. Millning kan beskrivas som en typ av grafisk social visu-

alisering ("social visualization") av en grupps attityder och känslor (Holt 2010:29). Kristofer 

Holt menar att millningen enbart finns där för underhållningsvärdets skull, för att göra sidan 

mer interaktiv. 
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          Det är ju ett sätt att öka deltagandet även för så kallade "lurkers" (se bilaga 1), som hänger på 
sajten och läser men aldrig skriver själva. Så det kan öka deltagandet på ett sätt, 

Men själva sifforna säger ingenting egentligen. Där kan det ju finnas lite problem. De ger en 

felaktig bild av ett känsloläge. Och jag tycker, känslor i all ära men debatt är viktiga saker. Sär-

skilt I känsliga ämnen så blir det ju till exempel fel sätt att visa det på. I alla fall inte om man ser 

det i teorier kring det offentliga samtalet. (Kristofer Holt) 

Enligt Olle Lidbom så är millningen ett redskap för redaktörerna för att se vad som engagerar. 

Att användaren gör ännu ett klick. Och det är på något sätt ett mått på att man är engagerad i 

den artikel man läser. För redaktören är det ett bra verktyg men för mig som användare tycker 

jag det ger väldigt lite”, säger han. Redaktionschef Karin Eder-Ekman kallar millningarna "en 

typ av opinionsmätare som är känslig för trendbrott, en sorts trendograf”, men hon vill inte 

kalla den tillförlitlig. 
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4 Diskussion och Slutsatser 

Här diskuterar, resonerar och reflekterar jag kring de resultat jag har funnit. Jag använder 
teorierna, resultaten och egna tankar om ämnet. 

4.1 Har Newsmill förnyat och breddat det demokratiska 
      samtalet på Internet? 

Att Newsmill stått för någonting nytt genom att fått in fler röster i debatten är mina 
intervjupersoner ense om. Fler personer än tidigare har kunnat göra sina röster hörda i olika 

frågor på ett sätt förut inte var möjligt. Mängden röster som hörs i det offentliga har bred-

dats. Den har enligt Kristoffer Holt blivit en "brygga mellan bloggosfären och traditionella 

massmedier". Och eftersom de enligt Chefredaktör Karin Eder-Ekman letar efter folk med 

"inifrån-perspektiv", så gör det att det vid varje ny stor händelse finns det alltid nya röster, 

kan få chans att gör sina berättelser hörda. Newsmill har varit först med ämnen som sedan 

tagit fart i de större medierna. 

Kristoffer Holt menar tanken om att läsarna är producenter av material och en resurs har 

fungerat vid vissa tillfällen. Som vid konflikten kring Gaza har de kunnat få in olika per-

spektiv. Där kan man klart se tankar av en distribuerad intelligens (se bilaga 1), som 

ständigt förstärks, samordnas i realtid, och som resulterar i en effektiv mobilisering av kun-

skap och skickligheter. (Lévy 1997:13). I detta fall en initierad debatt med artiklar skrivna 

av en mängd olika skribenter. Kristoffer Holt skriver i sin analys av Newsmill att "den for-

skning som gjorts om hur internet påverkar demokratin har hittills präglats av ett trevande 

efter användbara metoder för att undersöka om det finns något fog för sådana 

förhoppningar" (Holt, 2010:3). Enligt Olle Lidbom så har Newsmill fungerat som en sorts 

katalysator och breddare, att de fått in fler röster i det offentliga samtalet och fått in fler 

åsikter, och att de där haft stor påverkan. Detta går att koppla till Lévys optimistiska tankar 

kring den kollektiva intelligensen och det "nya proletariatet befria sig själva enbart genom 

att gå samman, skapa allianser med dem vars arbete liknar ens eget, genom att "stega ut i 

ljuset" och visa upp sina kunskaper för allmänheten". (Lévy 1997:36) 
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Olle Lidbom menar även Newsmill gett plats åt en grupp skribenter som förr "legat mitt 

emellan DN-debatt och blogg", Enligt honom har dessa personer förut inte varit intressanta 

nog för de riktiga debattsidorna men att de genom Newsmill fått en portal att synas genom. 

4.1.1 Inverkan - På vilket sätt? 

Newsmill inverkan på den svenska mediasfären har enligt Kristoffer Holt varit genom sitt sätt 

att driva upp nyhetstempot genom att publicera debatter i en snabbare takt än vad de 

traditionella medierna gör. Detta understryks av Olle Lidbom som menar att Newsmill 

fungerar som en katalysator för debatter och enligt honom jobbat upp sig som inofficiell trea i 

branschen efter DN-debatt och Svenska Dagbladets debattsida när det handlar om 

genomslagskraft. Definitionen Pierre Lévy gjorde av den kollektiva intelligensen var att det 

var en universellt distribuerad intelligens, som ständigt förstärks, samordnas i realtid, och 

som resulterar i en effektiv mobilisering av kunskap och skickligheter. (Lévy 1997:13) 

Newsmill lyckades uppnå dessa ideal under konflikten kring Gaza, där de fick in en mängd 

olika perspektiv från en mängd olika skribenter. Kristoffer Holt säger att attraktionsvärdet, 

och det som fungerar som Newsmills konkurrensfördel, är att som okänd skribent få hamna 

bredvid namnkunnig artikelförfattare. Enligt Olle Lidbom så är Newsmill bättre på att 

vinkla upp debattinlägg och skickligare på att få sina debatter att synas. Newsmill ger också 

en okänd skribent "chans att glida på Newsmills varumärke", och att skribenten i och med 

det direkt får validitet på en semiprofessionell nivå. 

4.1.2 Slutsatser 

Newsmill är en webbplats där redaktörerna väljer ut händelser som de för dagen finner 
viktigast för att sedan fundera ut vilka personer de vill ska skriva om dem, och detta sätt att 

arbeta på är de ensamma om i Sverige. Nyhetsurvalet sker på redaktörernas villkor och 

trots att deras slogan lyder "våra läsare vet mer än vi", så styrs debatten av redaktörernas 

egna ämnesval med en styrd agenda setting likt den definition McQuail gör:

 "Journalisten talar om för sin publik vad dagens viktigaste ämnen är, och detta reflekteras 

tillbaka till publiken som uppfattar dessa ämnen som de viktigaste" (McQuail, 2005:512). 
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Styrningen av agendan är hård likt agenda settingens framing där man - journalisten i det 

här fallet - "karaktäriserar en fråga på ett sätt som hjälper till att skapa en verklighet för sin 

publik, och skapar acceptabel spännvidd av mening" (Nabi 2009:85). Det är vad Newsmill 

gör, detta kan man också se som naturligt att de gör, risken är annars att ämnena skulle bli 

alltför spridda och Newsmill skulle bli en rörig webbplats. Med tanke på det Kristoffer Holt 

kommit fram till i sin analys skulle möjligtvis redaktionen se över webbplatsens ut-

formning för att se till att det fanns en bättre stringens på sidan. Detta skulle möjligtvis göra 

att Newsmill nådde närmare de mål Elster skriver om: "att göra det möjligt för medborgare 

av ett samhälle att fritt samtala och resonera, genom att tillhandahålla fördelaktiga villkor 

for att kunna uttrycka, associera och delta, samtidigt som man försäkras om att man som 

medborgare blir behandlad som fri och jämbördig i en diskussion" (Elster 1998:186). 

På en webbplats med det upplägg Newsmill har, är det svårt att kunna utforma någon 

diskussion där man, för att citera Elster "för samtal där de som deltar pratar och därefter 

lyssnar på varandra i följande ordning innan de samlar sig för att gör a ett kollektivt beslut" 

(Elster, 1998:8). Denna undersökning kanske inte ger mer än en fingervisning om hur väl 

utvecklad en sida som Newsmill är i sin nuvarande utformning och hur långt man har kommit 

i skapandet av den kollektiva intelligensen. Och kanske är det så att vissa företrädare som 

redan vet hur man gör, och sitter på expertkunskaper, är de som gör sig hörda på Newsmill 

(den offentliga sfären) och är de som får plats på Newsmill. Det som präglat de intervjuer jag 

genomfört är en, till största delen, positiv inställning till Newsmill som åtminstone en kata-

lysator för nya samtal och en webbplats som fått in nya röster i den offentliga debatten. 

Det finns brister med Newsmill men i framtiden där det måste finnas nya sätt att bedriva 

journalistik på, kanske vissa äldre ideal får stryka på foten. Journalistiken tävlar idag på ett 

helt annat sätt med underhållnings-industrin om läsare. Newsmill är, till skillnad från ett 

företag som Sveriges Televison ett företag med vinstsyfte. 

                                                                     

Ett grundkrav i en marknadsekonomi är då är att det finns konsumenter som är villiga att 

förvärva och använda produkten eller tjänsten (Hvitfeldt m.fl., 2009:59). Därför måste ett 

företag som Newsmill laborera med nya inkomstkällor. Så Newsmill har brister i sin ut-

formning, man måste dock se det som ett pilotprojekt när man talar om platser där den 

kollektiva intelligensen kan börja ta sin form, likt platser som exempelvis Wikipedia. 

                                                                         33

                                                                     



Dock, i sin nuvarande utformning kanske webbplatsen inte skapar något mer än de aktuella 

debatter de har på sin första sida. Den kollektiva intelligensens visioner och målsättning 

om att vi, enligt Lévy, kan skapa sofistikerade system av nätverkande intelligens, och att 

detta i förlängningen förflyttar mänskligheten till en ny fas av sin egna intellektuella och 

sociala evolution (Lévy 1997:37). kan man subjektivt sett påstå att Newsmill hjälper till att 

utvecklar. Konkret exempel på det har varit artiklarna som handlat om Iran och Palestina-

frågan med en fördjupning i samtalet och en breddning röster gammelmedia inte lyckades 

uppbringa på samma sätt. 

En brist i min undersökning är som tidigare nämnt, att mina intervjupersoner inte är opartiska. 

Min problematik när jag sökte personer för intervjuer, var att jag ville hitta folk som kunde 

uttrycka lite längre åsikter och tankar om Newsmill som projekt. Då kändes det som att det 

krävdes att de skulle vara väl bevandrade inom "nya medier", annars hade jag inte fått några 

uttömmande svar. Jag är medveten om denna brist med min undersökning. 

4.1.3 Förslag på fortsatt forskning 

För att undersöka vidare på spåren om den kollektiva intelligensen och samtalsdemokratiska 

aspekter, så skulle man kunna göra en kvantitativ undersökning av vilka befattningar de 

skribenter som skriver på Newsmill har, för att exempelvis titta på om det är personer med 

skribentyrken som gör sig hörda på Newsmill, eller om nya röster med andra yrken lyckats 

fått göra sina röster hörda. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Definiering centrala begrepp 

Användargenererat innehåll - Är digitalt innehåll till exempel filmer och texter, som 
skapats av användare av en webbtjänst. Några typer av webbplatser som ger utrymme för 

sådant innehåll är bloggar och wikier. 

Blogg - Förkortning för webb log, en nätbaserad, regelbundet uppdaterad journal som är 
publikt tillgänglig för läsare när nya inlägg postas. I Newsmills fall uppmanar de sina 

medlemmar att starta en egen blogg under rubriken "my mill". 

Click-through-traffic - Eller "click through rate", är ett sätt att mäta hur ofta element på en 
sida - exempelvis reklamfinansierade banners - klickas på, alltså hur många som besökt 

sidan. Newsmills använder sig av Google analytics för att räkna hur många som besöker sid-

an och varifrån dessa besökare kommer ifrån geografiskt. 

Distribuerad intelligens - Även kallat distribuerad logik, att man separerar och leder 
processeringen av ett stort datasystem till multipla undersystem, eller att man drar ut vissa 

processingsfunktioner från huvudsystemet och placerar dem i separata datorer. 

Lurkers - Användare som oftast tar del av vad andra lägger ut, men sällan bidrar med 

något själv. 

Publicistik - Driften av ett journalistiskt medium. Medan journalistiken handlar om att 
producera text, bild och annat material, handlar publicistiken om att välja ut, presentera och 

marknadsföra materialet. 

Redaktör - Yrkestiteln för en person som bestämmer och/eller redigerar innehåll i en tidning, 
tidskrift eller bokverk. 
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Sociala medier - Betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och 

användargenererat innehåll. Det kan ta sig uttryck i internetforum, bloggar, wikier, pod-

dradio och artikelkommentarer 

Wiki - En sökbar webbplats där sidorna enkelt och snabbt kan redigeras av besökarna själva 

via ett webbgränssnitt. Ändringar publiceras omedelbart, utan att fördröjas av granskning. 

                                                                

Bilaga 2: Intervjuguide 
Påverkan /trovärdighet 

Vad har Newsmill haft för påverkan på det svenska debattklimatet på nätet? Hur har debatten 
breddats/fördjupats? 

Har spektrumet av olika åsikter ökat med Newsmill eller handlar det om samtal och debatt för 

de redan "invigda" som bara fått ett nytt rum? 

Hur upplever du Newsmills agenda setting, liknar det den som de stora tidningarna har? Har 

sidan varit först med att behandla viktiga ämnen? 

Tillskriver du den trovärdighet/tyngd som publikation? 

Funktion/verkan 

Har Newsmill något att erbjuda läsaren som traditionell media och vanliga bloggar saknar? 
Är det här formatet framtidens typ av deltagar-publicistik? 

Hur ska bloggar och traditionell journalistik bli bättre på att samverka? 

Hur får man ett ännu bredare spektrum av skribenter? Hur blir man bättre på crowdcasting? 
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Kritik 

Kritiker har kallat det att Bonniers vill slå klorna i bloggosfären etc. Och att Newsmill är en 

"fara för demokratin" bl.a. annat pga. sponsrade seminarier, vad tycker du om det? 

Vad har man för tanke med att låta kändisar få skriva om ämnen utanför deras område? 

Hur påverkas den publicistiska trovärdigheten när vissa betalar för utrymmet? 

Ska man moderera kommentarerna? Hur ska det skötas? Borde det göras av någon annan? 

Har Newsmill motsvarat de förväntningar du hade på sidan vid starten? 
                                                                                 

Teknik 

På vilket sätt är sidan mindre bra/effektiv? 
Har millningarna någon givande funktion? 

Hur kan interaktiviteten på sidan bli bättre? 
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